
V 
dnešní komunitce 

se vrátíme do vybledlých, betonových osm-
desátek, který v Brně skončily vlastně až letos. 29. 
května ukončila činnost legenda retrostravování, 
Mňamky naší mamky.     Výhled na skleněnej 

hnus Continentalu a nekonečný drdoly báb, který 
koprovkou nikdy nezasviní stůl a druidy 

připomínajíci dědci, co zasvěceně melou o špatným 
střídání podhrotovýho útočníka v posledním zápase 

Zbrojovky a pokradmu si poměřujou klobásy 
položený na jejich hrachových kaších, nám už 

několik měsíců bledne před očima. Chuť levných 
kuřízků s možností výběru bramborovýho salátu s 
majonézou nebo bez slábne.     Navždycky v nás ale 
zůstane nenásilný předávání znalostí o zavařování 

okurek a sbírání psích lejn odposlouchaný od 
vedlejších stolů, u nichž denně probíhaly rituály 
předpovídání počasí a podával se Fernet Citrus 

nebo Myslivec.     Tyhle řeči, ta nenásilná edukace 
v každodennosti v nás zanechala stopy 

ještě víc než okurkovej salát mamky Martiny.. 

/v této části bulletinu vám 
dáváme vědět o tom, co se v tom Brně děje/

KOMUNITKA

 
Jaká otázka by 

podle tebe, jakožto 
studenta žurnalistiky, neměla 

chybět v dobrým rozhovoru? 
K: Třeba tahle. Ty těžký 

otázky na tělo, po 
kterých se musíš 

usmívat a 
přemýšlet.

Kdy 
naposledy tě vyškolil někdo 

starší než ty? K: Dyť máš kontejner 
hned naproti!' Školí mě pravidelně 

kolega Tuan z Vietnamu, když rvu 
petflašky do našeho malého koše vedle 
baru. To ani není o tolik starší.

Prozradils, 
že máš rád 
stříhání i 

zedničinu. Co z 
toho líp přiláká 

blondýnu?
K: Ty vole, to zatím 
nevím. Ale můj sen je 
postavit s kámošema 
barák na horách u 

jezera. 

Hraješ na bicí. 
V jaký kapele by 

ses jako bicmen 
nejradši viděl?

K: V gospel big bandu v americkým 
černošským kostele. Nebo klidně tady v Brně v 

cigánské funky kapele. To by byla jízda! 
Mám rád groovy, co sedí na prdeli. 

INTRVJÚ

/tahle 
sekce ti představí úplně nejvíc trendy střihy pro každej měsíc/

(Kino Scala  
    7.11. 18:00)

super -
                  hlína

/jelikož je 
Kabinet holičů plnej 

holičů, budeme vám v každým čísle přinášet velice 
chytrý a aktuální rozhovory na jakýkoliv 

témata nás napadne, tentokrát 
třetí v pořádí Kuba/

Melancholicky Lynchovský podzim dorazil v 
plný síle a my doporucujem nadčasový 

rozcuch a zajít do kina! Po umytí nanes super-hlínu, co si 
koupíš u nás na krámě, rozetři do dlaní dávku velikosti cizrny a 

poradne procuchej! Na pár dnů máš prostor k cuchání a nedbalé 
čepicové pohodě. Tak nashle v kině!!

Wind
       River

HAIRMENU

Je ti 
zhruba třicet a 

před nějakou dobou 
ses začal cítit zrale. Zrale v 

tom smyslu protřelýho bojo-
vníka, kterej nevěří tendenčním 

internetům a mrtvým magazínům. Kterej vidí 
krásu ve frontě na oběd, stejně tak jako v oblečené 

ženské nebo v dni, v němž nejlepší, co se mu stalo, bylo 
to, že se vyhnul blbci. Bojovníka, kterej se nenechá vyvést 

z míry ničím od výpadků proudu po návštěvu u jeho mámy.
A pak jednou přijdeš na zastávku, kde se kroutí kluk, je mu 
okolo čtrnácti roků a říká, že ho divně bolí břicho, svýmu 

dědovi v tyrkysové adidasce. Moudrý muž vytrhává stránky z 
letáku na slevy v Albertu, pak, aniž by na kluka pohlídl, s 

vlídnosti Gandalfa Bílého řekne: A kdy sis ho, chlapče, 
naposledy honil?, a zadívá se někam do dálky.
Pak přijede trolejbus, oni nastoupí a ty si zase 

znovu uvědomíš, že je úplně jedno, 
kolik ti je. Stejně se kolem vždycky 

najdou protřelejší, který se 
vyplatí poslouchat. Což je 

i tématem tohoto 
vydání.
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